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UMOWA UCZESTNICTWA NR ………. 

w projekcie pn. Kształcimy najlepszych - Zintegrowany Program Kształcenia Collegium 

Masoviense realizowanego w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla rozwoju zdrowia, 

Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

zawarta w dniu …………… 

 

pomiędzy 

Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, z siedzibą w Żyrardowie (96 – 300), 

przy ul. Gabriela Narutowicza 35, NIP 8381826711, REGON 142246633, reprezentowaną przez 

…….. 

 

a  

 

Panią/Panem 

Zamieszkałą/ zamieszkałym   

PESEL  

zwanym/ą dalej Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu  

 

 

§1 

Definicje 

1. Użyte w umowie sformułowania oznaczają: 

a) Beneficjent – Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, 

z siedzibą w Żyrardowie (96-300), ul. Gabriela Narutowicza 35, 

NIP 8381826711. 

b) Projekt – oznacza Projekt pn. Kształcimy najlepszych – Zintegrowany Program 

Kształcenia Collegium Masoviense realizowany przez Collegium Masoviesnse 

– Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu na podstawie umowy o dofinansowanie 

projektu podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą 

w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 47A. 

c) Termin realizacji projektu – okres od  2019-09-01 do 2023-11-30. 

d) Uczestnik Projektu – oznacza studenta/studentkę Collegium Masoviense – 

Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie lub pracownika Collegium 

Masoviense, biorącego udział w Projekcie w ramach naboru prowadzonego w 

latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

e) EFS – oznacza Europejski Fundusz Społeczny. 

f) PO WER  – oznacza Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 

– 2020, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 
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§2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie wsparcia Uczestnikowi Projektu w postaci: 

−  

−   

−   

−   

 

§3 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Każdy Uczestnik Projektu  ma prawo do: 

a) bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych 

w ramach Projektu;  

b) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy 

2. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma:  

a) materiały szkoleniowe;  

b) zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach; 

c) zaświadczenie potwierdzające udział w Projekcie. 

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że: 

a) zapoznał się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pn. 

Kształcimy najlepszych – Zintegrowany Program Kształcenia Collegium 

Masoviense oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania; 

b) w dniu podpisania niniejszej Umowy spełnia warunki uczestnictwa 

w projekcie, określone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie; 

c) przyjmuje do wiadomości, że projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014 – 2020 

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. w terminie do 7 dni 

roboczych, poinformowania na piśmie Beneficjenta o każdej zmianie danych 

podanych w złożonych przez siebie dokumentacji, w tym do złożenia 

zaktualizowanych dokumentów na żądanie Realizatora Projektu w terminie i formie 

przez niego wskazanej. 

5. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć na potrzeby promocji 

i informacji o realizacji projektu. 

 

§4 

Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić wyłącznie na skutek ważnych 

zdarzeń losowych lub z przyczyn osobistych, zgodnie z zapisami §5  ust. 4 Regulaminu 

Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje się do 

dostarczenia Beneficjentowi pisemnej rezygnacji wraz z uzasadnieniem najpóźniej do 

7 dni od rezygnacji.  
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3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w 

Projekcie, w przypadkach i na zasadach określonych w § 5 ust. 5 Regulaminu 

rekrutacji. 

4. Beneficjent zastrzega sobie także prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia 

w przypadku rozwiązania Umowy o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą.  

 

§5 

Rozstrzyganie sporów 

1. Strony zobowiązują się do dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów 

mogących wyniknąć w związku z realizacją Umowy. 

2. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, 

Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby beneficjenta. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 

1 (jednym) dla każdej ze Stron.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa, Statut Uczelni, Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..   ……………………………………………  
Pieczęć i podpis osób uprawnionych po stronie Beneficjenta        Podpis Uczestniczki/Uczestnika Projektu  

  

 

 

 

 

 

 


